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INDICA ao Excelentíssimo Secretário de Estado
de  Infraestrutura  e  Logística,  com  cópia  ao
Excelentíssimo  Senhor  Secretário-Chefe  da
Casa Civil, a necessidade de viabilizar uma ação
“tapa-buracos” na MT 240 entre o Município de
NOVA  MARILÂNDIA  e  Munic íp io  de
ARENÁPOLIS.

        Com fulcro no Art. 160 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, após a manifestação
favorável do Soberano Plenário, solicito o envio deste expediente legislativo às autoridades supracitadas, por
meio do qual aponto e INDICO, decorrente do pleito formulado pelo ilustre vereador PROGRESSISTA 
JEFERSON SOUTO de NOVA MARILÂNDIA. 

JUSTIFICATIVA

O município de Nova Marilândia desponta no cenário do noroeste do Estado de Mato Grosso como um
celeiro de opções de emprego para a região de Santo Afonso, Arenápolis e Nortelândia com o frigorifico de
frangos ali instalado e consequentemente com outras atividades correlacionadas a geração de emprego e
renda. Diariamente centenas de pessoas se deslocam dos municípios vizinhos para Nova Marilândia para
trabalharem e, consequentemente conseguir o sustento de suas famílias.

Preocupado com a segurança destes trabalhadores e, em face dos buracos que se multiplicam dia a dia na
MT 240 que liga Nova Marilândia a Arenápolis o ilustre vereador PROGRESSISTA  JEFERSON SOUTO, em
recente encontro que mantivemos em Tangará da Serra, nos relatou o fato e, solicitou providências para que
intercedesse junto a Secretaria de Infra estrutura diligenciando no sentido de uma busca para a realização de
um tapa-buracos emergencial.  

Em face ao exposto e para que o objetivo desta imediata e emergencial recuperação desta MT 240 possa
ser alcançada, na forma aqui justificada, cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e a
elevada apreciação dos meus distintos Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a
mesma o devido apoio para a sua regimental acolhida e merecida aprovação.
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Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Setembro de 2019

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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